De schooltijden
Wij werken met een continurooster, dat betekent dat de kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school gaan.
De kinderen eten allemaal op school bij de leerkracht in het eigen lokaal. De kinderen van de m idden- en bovenbouw
spelen buiten van 11.45 uur tot 12.15 uur. D e kinderen van de onderbouw spelen buiten van 12.15 uur tot 12.45 uur.
Op woensdag gaan we tot 12.30 uur naar school. Groep 1-2-3 gaat vrijdag tot 11.45 uur naar school.
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Sander van Limbeek is de directeur/bestuurder. Hij is over het algemeen op maandag, woensdag en vrijdag in Doesburg
en op dinsdag en donderdag in Ellecom (tel. 415860).
Marian Rikken is de intern begeleider en werkt op maandag, dinsdag, woensdag en wisselend op de donderdag in
Ellecom en Doesburg.
Martijn Helmers is de lo catieleider. Hij is ambulant op dinsdag en woensdag .
Marja Reijnierse biedt extra ondersteuning in de middenbouw op de woensdag.
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Meenemen
Op de 2 e schooldag mogen de kinderen van de onderbouw een sterk, klein plantje meenemen (het plantje is voor de
eigen tafel van het kind). Zij verzorgen dit plantje zelf.
Informatieavond
Op deze avond geeft Sander van Limbeek uitleg over algemene zaken van de school. Dit kunnen organisatorische of
onderwijsinhoudelijke zaken zijn.
De leerkrachten geven informatie over de inhoud van het onderwijs en de gang van zaken in de klas .
Gymnastiek
Alle groepen gymmen 1x per week in de gymzaal aan de Wilgenstraat. In verband met hygiëne en veiligheid moeten de
kinderen van de midden- en bovenbouw gymkleding en gymschoenen dragen . De kinderen van de onderbouw hoeven
alleen gymschoenen mee te nemen. De kinderen van de midden - en bovenbouw douchen na het gymmen.
In de nieuwsbrief leest u de exacte tijden en dagen.
Luizenprotocol
Ouders van de luizenwerkgroep controleren na iedere vakantie van minstens 1 week, alle kinderen op de aanwezigheid
van luizen. Mocht uw kind luizen en/of neten he bben, dan wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht door de
leerkracht. De ouders van de groep ontvangen een mail. Het is uiteraard belangrijk dat u ook zelf uw kind(eren)
regelmatig controleert. Wij werken met een luizenprotocol. Deze ligt ter inzage op school.
Eten
Tijdens de kleine pauze en na de grote pauze eten en drinken de kinderen iets. (Zorgt u vo or een goed afsluitbare
beker?) We vragen u aandacht te besteden aan gezonde voeding.
Tel. boodschappen
Belt u zoveel mogelijk voor, of na schooltijd , of in de pauzes. Lange gesprekken s.v.p. na schooltijd.
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Locatieleider
Heeft u een vraag of een mededeling m.b.t. schoolbeleid en Sander (directeur) is niet bereikbaar, dan kunt u Martijn
(locatieleider) aanspreken.
Ziekmelden
Belt u ’s morgens voor h alf 9 wanneer uw kind ziek is?
Wordt uw kind onder schooltijd ziek, dan nemen wij contact met u op.
Besmettelijke ziektes ook graag doorgeven.
Leerplicht
In de leerplichtwet staat vermeld dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt geg even. Leerlingen
mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze
regeling mogelijk. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u zich wenden tot Sander of Martijn. Een toelichting vindt u
ook in de school gids.
Foto/video
Ieder jaar komt er een schoolfotograaf op school.
Van alle andere hoogtepunten maken wij foto’s.
Bij evenementen op school mag gefotografeerd of gefilmd worden door ouders, mits:
 De foto's/filmpjes alleen voor privédoeleinden worden gebruikt.
 Er geen foto's/filmpjes verschijnen op social media, dit in verband met de privacy van de personen die op de foto
of het filmpje staan.
 De focus op uw eigen kind(eren) ligt.
 Er geen lichtflits wordt gebruikt.
 Niemand hinder heeft van het fotograferen/ filmen.
Sinterklaas
Sinterklaas komt 5 december bij ons op school.
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Koffiedrinken eerste schooldag:
Het is op onze school een goede gewoonte dat ouders/verzorg(st)ers op de eerste schooldag na de zomer - en
kerstvakantie samen koffie/thee drinken. U bent op die dagen vanaf 8.15 uur van harte welkom in de teamkamer.
Verjaardagen
De kinderen mogen in de klas trakteren en de school rond. Wij stimuleren graag “gezonde” traktaties.
Verslagbespreking
De kinderen krijgen 2x per jaar een verslag mee. Op de ‘ verslagavond’ kunt u 10 minuten over de verslagen praten.
In januari voor iedereen ; in juli facultatief ; in november bieden we ook een mogelijkheid om een 10-minutengesprek te
hebben.
Startgesprekken
In schoolweek 2 en 3 voeren we met ouders van leerlingen in groep 3 en 6 en ouders van zorgleerlingen
startgesprekken. Hiermee willen we goede start van deze l eerlingen in het nieuwe schooljaar en in de voor hen nieuw e
bouw bevorderen. Elke ouder kan, op eigen initiatief, een startgesprek aanvragen bij de leerkracht(en) van hun
kind(eren).
Tussentijds gesprek:
In de week van 12 november.

10 min. gesprek:
In de week van 11 februari

10 min. gesprek (facultat ief):
In de week van 24 juni

Daarnaast is het dagelijks mogelijk om tussen 8.15 en 8.30 uur het werk van uw kind te bekijken.
Website
Op onze website kunt u naast de schoolgids en de nieuwsbrief ook foto’s van gebeurtenissen op school bekijken.
U kunt de website vinden op: www.montessorischooldoesburg.nl
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Nieuwsbrief
Iedere week krijgt u de nieuwsbrief met informatie over de komende week (periode) digitaal toegestuurd.
Kennismakingsgesprek en rondleiding door de school
Ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben, kunnen een afspraak maken met Sander van Limbeek of
Martijn Helmers voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Project
Gedurende 2 weken wordt er binnen de school gewerkt rondom een gezamenlijk thema. Het project wordt afgesloten
met een inloopavond. Op deze avond kunnen ouders, verzorge rs en andere belangstellenden van 18.30 tot 19.30 uur
samen met de kinderen de werkjes komen bekijken.
Brengen en ophalen van de kinderen
Aangezien er veel kinderen van buiten de wijk bij ons naar school gaan, geeft dat parkeeroverlast in de wijk. We
verzoeken u om, indien mogelijk, zoveel mogelijk fietsend of lopend uw kind(eren) naar school te brengen of op te
halen. In verband met de veiligheid vragen we u om de auto’s aan de trottoirkant te parkeren, zodat de kinderen niet
hoeven over te steken. Wi lt u niet ‘dubbel’ parkeren op de Goudenregenstraat? De buschauffeurs van de lijndienst
kunnen er anders niet langs. Op de hoeken langs de gele trottoirbanden is het verboden te parkeren.
We vragen alle ouders vriendelijk om na schooltijd op het schoolplei n te wachten op uw kind(eren)! Voor de
onderbouw bij de ingang van de kinderopvang van Puck en Co.
De ouderraad
Informatie over de ouderraad vindt u op het bord bij de ingang ( ouderraad@montessorischooldoesburg.nl ).
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De ouderbijdrage
De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt gedeeltelijk voor leermiddelen gebruikt, maar vooral
ter compensatie van uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals: excursies, sinterklaasfeest, kerstfeest,
schoolreisjes, kamp. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief van de penningmeester van de oude rraad.
In deze brief staat de hoogte van de bijdrage en de wijze van betalen . Zie ook de schoolgids voor extra informa tie.
Schoolshirt
Bij bepaalde activiteiten waar we als school aan deelnemen, of bij uitstapjes, dragen de kinderen een school t -shirt.
Het shirt is eigendom van de school en wordt na een activiteit weer ingeleverd.
Open podium
Een aantal keren per jaar t reden kinderen op in de grote ruimte. Het open podium vindt plaats op donderdag tussen
13.45 en 14.15 uur. Ouders en verzorgers van de kinderen die het open podium verzorgen, worden via de nieuwsbrief
uitgenodigd.
Jaarvergadering ouderraad
Op deze avond vertelt de ouderraad over haar activiteiten van het vorige schooljaar en waar de ouderbijdrage voor
gebruikt is.
Overblijven
Er is een vaste pool met overblijfouders die tijdens het buitenspe len van 11.45 uur tot 12.15 uur toezicht houdt. De
kinderen eten daarna met hun eigen leerkracht in het lokaal.
Alle ouders betalen aan het begin van het schooljaar een vrijwillige bijdrage van € 25,- per schoolgaand kind. Hiervan
wordt de vergoeding voor de overblijfouders betaald. (Zie ook de schoolgids.)
Gevonden voorwerpen
In het washok staat een bak met gevonden voorwerpen. Hierin worden de voorwerpen gebracht die gevonden zijn op
school. Aan ’t einde van de maand wordt alles uitgestald, zodat u nog even kunt speuren. Daarna brengen we het naar
een geschikte bestemming.

Schoolkalender ouders

MKC Anne Frank

2018-2019

Fietsen
De kinderen van de bo venbouw “parkeren” hun fiets recht van het schuurtje op het grote plein . De andere groepen
kunnen hun fiets neerzetten in de fietsrekken bij de zandbak. S.v.p. niet fietsen op het schoolplein.
Pen
De kinderen van gr. 4 krijgen gedurende het schooljaar een vulpen. Als de pen kapot gaat, kunt u via school een nieuwe
kopen.
Het vakantierooster 201 8-2019
Herfstvakantie

15-10-2018

t/m 19-10-2014

Meivakantie

22-04-2019

t/m 03-05-2019

Kerstvakantie

25-12-2018

t/m 04-01-2019

Hemelvaart

30-05-2019

en

Voorjaarsvakantie

04-03-2019

t/m 08-03-2019

Pinksteren

10-06-2019

Goede Vrijdag

19-04-2019

Zomervakantie

05-07-2019

31-05-2019

t/m 16-08-2019

Studie(mid-)dagen
Dit zijn (mid-)dagen, die door het team gebruikt worden voor allerlei onderwijskundige zaken. De leerlin gen zijn dan
vrij. U krijgt hierover van tevoren bericht. Geplande studie(mid -)dagen voor dit schooljaar zijn:
vrijdag 7 september en maandag 18 februari .
Andere studie(mid)dagen zijn gepland in vakanties en op woensdagmiddagen.
Schoolreizen/ kamp
De kinderen van de onder - en middenbouw gaan elk jaar op schoolreis. De bestemmingen liggen op dit moment nog
niet vast.
De bovenbouw gaat ieder jaar 3 dagen (2 overnachtingen) op kamp .
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Stichting Montessori en Traditioneel Basisonderwijs Doesburg/Ellecom
Hoofdvestiging:
Anne Frank Montessorischool
Forsythiastraat 1
6982 BA Doesburg
Tel. 0313-476407
info@montessorischooldoesburg.nl
www.montessorischooldoesburg.nl

Nevenvestiging:
Anne Frankschool
Binnenweg 40A
6955 AX Ellecom
Tel. 0313-415860
info@annefrankschoolellecom.nl
www.annefrankschoolellecom.nl

Directeur/bestuurder:
Sander van Limbeek
info@montessorischooldoesburg.nl
Locatieleider Doesburg:
Martijn Helmers
martijn@montessorischooldoesburg.nl
Intern begeleider
Marian Rikken
marian@montessorischooldoesburg.nl

Raad van Toezicht:
raadvantoezicht@montessorischooldoesburg.nl

Renate Peters (voorzitter)

Administratie
Olga Surenbroek
olga@montessorischooldoesburg.nl

Paul Weustink (penningmeester)
Joost Holweg (secretaris)

Conciërge
Rob Derksen

Wendy Lankhorst
Reint Sekhuis
Steven Marshall
Harold Huizing
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Groepsleerkrachten
Onderbouw Groep 1-2

Martijn Helmers
martijn@montessorischooldoesburg.nl

Joke van Leeuwen
Joke@montessorischooldoesburg.nl

Annemieke Koster
annemieke@montessorischooldoesburg.nl

Yvonne Laarman-van Erkel
yvonne@montessorischooldoesburg.nl
Marina Gores
marina@montessorischooldoesburg.nl
Marieke Derksen
marieke@montessorischooldoesburg.nl
Groepsleerkrachten
Middenbouw Groep 3-4-5
Ruth Bakker
ruth@montessorischooldoesburg.nl
Dieuwertje Bosch
dieuwertje@montessorischooldoesburg.nl
Anja Wenning
anja@montessorischooldoesburg.nl
Nick te Winkel
nick@montessorischooldoesburg.nl
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Groepsleerkrachten
Bovenbouw Groep 6-7-8
Anneliese Brussaard
anneliese@montessorischooldoesburg.nl
Manon Salazar
manon@montessorischooldoesburg.nl
Jacqueline Zaal
jacqueline@montessorischooldoesburg.nl
Ginger Hazenbrink
ginger@montessorischooldoesburg.nl
Anja Wenning
anja@montessorischooldoesburg.nl

Middenbouw:
Marja Reijnierse
marja@montessorischooldoesburg.nl
Bovenbouw:
Jacqueline Zaal
jacqueline@montessorischooldoesburg.nl
Coördinatoren:
Onderbouwcoördinator:
Yvonne Laarman-van Erkel
yvonne@montessorischooldoesburg.nl
Middenbouwcoördinator:
Martijn Helmers
martijn@montessorischooldoesburg.nl
Bovenbouwcoördinator:
Anneliese Brussaard
anneliese@montessorischooldoesburg.nl
ICT-coördinator:
Ruth Bakker
ruth@montessorischooldoesburg.nl

Ondersteuning:
Onderbouw:
Joke van Leeuwen
joke@montessorischooldoesburg.nl
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Leerkrachten Anne Frankschool
Ellecom:
Jeanine Westendorp,
Marieke Derksen,
Marja Reijnierse,
Minke Schoemaker,
Gerrit Hammink,
Noortje Ongkiehong,
Marielle van der Heijden.

Medezeggenschapsraad
mr@montessorischooldoesburg.nl

Interne vertrouwenspersoon
Manon Salazar (leerkracht bovenbouw)

Ouders:
Lize-Lore Cramer
(Doesburg)

Externe vertrouwenspersoon
Mevr. Yvonne Kamsma
(IJsselgroep)
Tel.: 088-0931888

Onderwijsassistente Ellecom:
Daphne Bruns.

Wytske de Jonge-Bakker
(Ellecom)

Tessa de Leur
(Doesburg)

Teamleden:
Anneliese Brussaard (Doesburg)
Manon Salazar (Doesburg)
Minke Schoemaker (Ellecom)
Ouderraad
ouderraad@montessorischooldoesburg.nl
OR leden:
Zie infobord OR in de
hal van de school
Namens het team:
Marieke Derksen
Yvonne Laarman-van Erkel
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Landelijke Klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
0800 – 8051 (gratis)

Kinderopvang
Puck & Co
Postbus 105
6940 AA Didam
0316-229145
info@puckenco.nl
www.puckenco.nl
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Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900 – 111 3 111
Samenwerkingsverband (SWV)
Doetinchem
Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
www.swvdoetinchem.nl
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